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چکیده
مسألة برتری شعر يا نثر و سخن دربارة هريك ،مسألة تازهای نیست ،بلکه همزمان با پیدايش دانشهای
زبانی ،يعنی :نحو ،بیان و بالغت مطرح گرديد و به عنوان مشکلی حل نشدنی تاكنون باقی مانده است.
بطور كلی ادبا و انديشمندانی كه به اين موضوع پرداختهاند به دو دسته تقسیم میشوند :گروهی طرفدار
نظم يا شعرند و گروه ديگر طرفدار نثر .در اين میان گروه سومی نیز وجود دارد كه ديدگاه منصفانهای
داشته و تاكید دارند كه اين برتری از پايه و اساس لزومی ندارد و روا نیست چنین كاری انجام پذيرد.
به هر روی هرگز نمیتوان حکم به برتری قطعی يکی بر ديگری يا ناتوانی يکی از آن دو در
مقايسه با ديگری داد؛ زيرا بنماية نظم و نثر يکی است ،اما میتوان گفت كه شعر ،هنر انتقال احساس
از طريق كالم موزون است همانگونه كه نثر ،هنر انتقال انديشه از طريق كالم منثور است.
واژههای کلیدی :شعر ،نظم ،نثر فنی ،برتری ،پیروان ،نقد ،ديدگاهها.

 پست الکترونیك نويسندهdrshamsabadi@yahoo.com :
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مقدمه
مسألة برتری شعر يا نثر و سخن دربارة هريك ،مسألة تازهای نیست ،بلکه همزمان با
پیدايش دانشهای زبانی ،يعنی  :نحو ،بیان و بالغت مطرح گرديد و به عنوان مشکلی
حل نشدنی تاكنون باقی مانده است با اين تفاوت كه شکل و اصول بررسی اين برتری
و مقايسه با دوران گذشته اندكی فرق دارد .بطور كلی ادبا و انديشمندانی كه به اين
موضوع پرداختهاند به دو دسته تقسیم میشوند :گروهی طرفدار نظم يا شعرند و گروه
ديگر طرفدار نثر .اين طرفداری گاهی از شکل طبیعی خود خارج گرديده و به افراط
كشیده شده است .در اين میان گروه سومی نیز وجود دارد كه ديدگاه منصفانهای داشته
و تاكید دارند كه اين برتری از پايه و اساس لزومی ندارد و روا نیست چنین كاری
انجام پذيرد؛ زيرا هر يك از اين دو گونه ،چه نظم و چه نثر ،ويژگیها ،شیوهها،
مشکالت ،راهها ،گونهها و تعابیر خاص خود را دارد و هريك را محاسنی است و
معايبی .و اگر قرار باشد برتريی صورت پذيرد بايد در برخی جوانب باشد نه در كل
مسأله .به هر روی «بايد دانست كه آنچه دربارة فضیلت سخن و سخنرانی گفتهاند همانا
مربوط به همان سخن ادبی است كه ماية امتیاز افراد انسان از يکديگر می شود ،نه اصل
قوت نطق و گويايی كه صفت عام مشترك میان همة افراد انسان وموجب امتیاز وی از
ديگر حیواناتست»( .همايی ،بی تا)1:

در اين نوشته تالش میشود تا به ويژگیها و برتریهای هر يك از شعر يا نثر كه
زير گروه سخن ادبی بشمار می روند پرداخته شود .اما برای اينکه بتوانیم به سخن ادبی
(شعر و نثر فنی) بپردازيم؛ بیش از هرچیز ،بايد تصويری روشن از پديدة كلیتر ،كه اين
نوع سخن زير مجموعة آن است داشته باشیم .اين پديده چیزی نیست جز هنر!
هنر و ادبیات
با وجود همة تعاريفی كه تاكنون از هنر داده شده ،آنچه را میتوان به وضوح ،به عنوان
يکی از ويژگیها برحسته كرد چیزی نیست جز «برانگیزاندن» .به تعبیر ديگر؛ آنچه اين
پديده را از تمامی حوزههای ديگر معرفت جدا میكند خصوصیت برانگیزانندگی آن
است .اينکه قادر است به عنوان يك پديدة ثانوی ،همان حسی را تولید كند كه هنرمند
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را برانگیخته است .پديدة تاثیرگذاری ،جانماية اصلی هنر است .بی آنکه بخواهیم به
جنبههای ارزشی و مثبت و منفی بپردازيم میتوانیم بپذيريم كه :هراثر اگر برانگیزاند
هنراست.
در كنار واژه بعنوان مادة اولیه سپس جمله ،عنصر ديگری به نام هماهنگی وتناسب
قرار دارد .اين عنصر هم سازندة شکل شعر است ،هم آن پديده بنیانی است كه از آن به
عنوان موسیقی كالم ياد میكنند .آنچه شعر را از غیر شعر جدا میكند و همچنین آنرا
به عنوان يك اثر هنری از انواع ديگر هنر متمايز میسازد ،همین عنصر است .در
اينجاست كه شعر به عنوان يك هنر كالمی از انواع ديگر هنر كالمی همچون نثر جدا
شده و شخصیت مستقل میيابد .و همین ويژگی است كه برخی را واداشته تا شعر را
بر نثر برتری دهند« .ابن سِنان خَفاجی» در «سِرّالفصاحة» مینويسد« :كسانی كه نظم را
برنثر رجحان دادهاند؛ دلیلشان اين است كه نظم به كالم رونق میبخشد و از نظر آهنگ
كالم و موسیقی ،حالتِ طربی در خواننده يا شنونده ايجاد میكند كه مراعات آن در نثر
ممکن نیست( ».خطیبی40 :1390،؛ الخفاجی)88 :1969 ،

بنظر میرسد ابوحیان توحیدی 1ديدگاهی بیطرفانه و منصفانه داشته باشد؛ زيرا
هنگامی كه وزير ابوعبداهلل العارض در شب بیست و پنجم ،پرسشهای خود را چنین
مطرح میكند كه مراتب نظم و نثر چیست؟ هر دو به كجا ختم میشود؟ و بر چه
شکلی يکسانند؟ كدامیك سودمندتر است و جزء صنعت بشمار می رود يا شايسته
نوآوری و خالقیت است؟ ابوحیان با موضعی بیطرف و با ديدی مثبت پاسخ وزير را
می دهد و میگويد ماده و ابزار هر يك از نظم و نثر در اصل يکی است و عقیده دارد
كه میزان بکار گرفتن اين ماده و توانايی در چیرگی بر آن تا جايی كه با طبع آدمی
تناسب داشته باشد معیار برتری هريك از نظم و نثر بشمار میرود .توحیدی پس از آن
آراء هر دو گروه موافق و مخالف را بی هیچ مداخله و يا تفسیری بیان میكند به گونهای
كه طرفداران نثر گمان میكنند كه توحیدی از آنهاست و طرفداران شعر نیز به هنگام
شرح آراء خود فکر میكنند توحیدی با آنهاست.
شیوة توحیدی شیوة انديشمندی است كه بیطرف بوده و برای پرداختن به هر
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مساله ای ،موضوع را هدف اصلی خود قرار داده و پس از بررسی و نقد و گاهی افزودن
چیزی در رد يا تايید ،حقیقت را بیان میكند.
طبیعی است كه منتقد يا انديشمند بايد به ديدگاههای خود تعصب داشته باشد ولی
شايسته نیست كه انديشة ديگری را خراب كند يا چیزی را باب میل خود به ديگران
بفهماند .الزمة نقد ،بیطرف بودن و صرفا به موضوع پرداختن است .به همین سبب
است كه ابو حیان در خصوص زياده روی بیش از حد برخی از متعصبان اظهار تاسف
میكند؛ زيرا تعصب كوركورانه از رأی يا نظری ،به دوری از حقیقت میانجامد و فرد را
به اشتباه میاندازد .وی براين باور است كه زياده روی بیش از حد ،ناشی از سرشتهای
گوناگون است و از بین بردن آن ،امر غیرممکنی است .در همین زمینه ابو حیان میگويد:
«پاسخ اين بود كه از نو سخن گفتن دربارة سخنی كه پیشتر گفته شده و شايد برخی آن
را پذيرفته باشند بسیار دشوار است .گفت :چرا؟ گفتم :زيرا سخن دربارة موضوعات
گوناگونی كه برای نخستین بار مطرح میشود دارای شکلها و ترديدهايی است كه
گاهی پذيرفته يا رد میشود و فضای آن بسیار گسترده و زمینههای آن گوناگون است.
اما سخن دربارة سخنی كه گفته شده ،به نقطة آغاز برگشتن است و بعضی از
موضوعات با ديگری تداخل پیدا میكند و اشتباه میشود و به همین دلیل است كه نحو
به دلیل شباهت به منطق بسیار دشوار است و نثر و شعر نیز همین گونهاند.
دربارة شعر و نثر ،سخنان بسیاری گفته شده و ضمن رقابت قابل قبول با يکديگر،
هر دو را به زيبايی توصیف و حد انصاف را رعايت كردهاند جز اندكی كه زياده روی
كرده و راه تعصب را پیمودهاند؛ زيرا چنین كسانی با اين صفات همیشه مغرورند و به
همین نسبت يا توانايی بیان دلیل و حجت را ندارند و يا از رسیدن به اهداف خود
ناتوانند؛ اين همان آفت موجود در امور دين و دنیا است كه هیچ امیدی به نابودی آن
نیست؛ زيرا از سرشتهای مختلف و عادات بد نشأت گرفته است؛ اما با وجود اين،
من با تمامی موانع بر سر راه در مسیر اين اقدام طاقت فرسا ،آنچه را كه از بزرگان و
انديشمندان فرا گرفتهام بیان می دارم و اگر در اين راه مشکلی برايم پیش آيد با شرح
اضافی و فراگیری موضوع ،استوار و محتاطانه آن مشکل را بر طرف میسازم اگرچه
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امیدی به آن نباشد و اين آفريدگار است كه ياريگر همگان است»( .توحیدی ،بیتا)131/2 :

يگانگی ريشه
به نظر می رسد ابو حیان با استاد خود ابوسلیمان در يگانگی ريشه و اصل شعر و نثر از
اين حیث كه هر دو متکی بر كالم يا سخنند هم نظرند .در همین باره میفرمايد:
«سخن در نگاه نخست يا فی البداهه است يا با دقت نظر و تامل؛ و يا اينکه تركیبی
از هر دوی آنهاست .برتری فی البداهه بودن سخن در خالص بودن آن است و برتری
سخن با تامل و دقت نظر در نتیجه بخش بودن آن است و برتری نوع سوم يعنی
تركیبی از فی البداهه بودن و با تامل و دقت نظر بودن در كاملتر بودن آن است .اما عیب
فی البداهه بودن سخن در كمت ر بودن نقش خرد در سخن است و عیب دومی در كمتر
بودن نقش حس و عیب سومی نیز به میزان ضعف و قدرت هريك از خرد و حس
است با اين تفاوت كه اگر سخن مركب از فی البداهه و با تامل ،به دور از تکلف و
دشوارگويی باشد سخنی پذيرفتنی ،زيبا و دلنشین میگرددكه سینهها آنرا در بر گرفته و
گوشها آنرا میربايند و مجلسها به آن گوش فرا میدهند و رقبا با يکديگر به رقابت
می پردازند .و برتری حقیقی میان سخنوران و بلیغان نظم و نثر نیز به اين سخن مركب
بستگی دارد .و گاهی چنین رخ می دهد كه نقش عقل در فی البداهه بودن سخن و نقش
حس نیز در سخن همراه با تامل و دقت نظر روشنتر است ،اما اين امر به ندرت اتفاق
میافتد»( .توحیدی ،بی تا)132/2 :

از البالی اين سخن توحیدی چنین فهمیده میشود كه وی هرگز حکم به برتری
قطعی يکی بر ديگری يا ناتوانی يکی از آن دو در مقايسه با ديگری نداده است؛ زيرا
بنماية نظم و نثر يکی است و ساخت سخن به دو شیوة مستقل در تئوری و جدا ناپذير
در عمل انجام میپذيرد كه هر شیوه خوبیها و بدیهايی دارد؛ و هر چقدر بتوانیم به
هنگام تركیب ،كاستیها را برطرف كنیم و خوبیها را بیشتر بکار ببريم ،به همان اندازه
زيبايی و آراستگی هريك از شعر يا نثر افزايش میيابد .به همین دلیل گاهی در نثر
چیزهايی ديده میشود كه می توان آنرا بر شعر برتری داد و همچنین است شعر .از ديد
منفی نیز گاهی به سبب ضرورت ،اين نکته صادق است كه باعث عدم برتری يکی بر
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ديگری می شود .به عبارت بهتر؛ برتری میان متون نثر يا شعر بر همین پايه صورت
میپذيرد .به هر روی به نظر می رسد بسیاری از بزرگان عرصة ادب در كنار رويکردها
و ديدگاه های خود در پیروی از شعر يا نثر ،به اين يگانگی ريشه باور دارند؛ كسانی
چون صاحب منهاج البلغاء و سراج األدباء آشکارا ضمن پیروی خود از شعر به اين نکته
نیز اشاره كردهاند( .قرطاجنی)126 :1986،

پیروان نثر
پیروان نثر و طرفداران آن بر اين باورند كه نثر اصل و پاية سخن است و شعر فرع آن.
و به همین دلیل ،اصل از فرع بهتر است و فرع از اصل ناقصتر؛ ولی هريك را خوبیها
و بدیهايی است .خوبیهای نثر بر كسی پوشیده نیست؛ چه اينکه همة مردم در آغاز
سخنشان از نثر استفاده میكنند و در مرتبة دوم به انگیزهای عارضی و علتی انگیزاننده و
موضوع خاصی به شعر میپردازند.
توحیدی از زبان پیروان نثر دلیلی ديگر را يادآور می شود كه در ادبیات فارسی
عکس آنرا میيابیم .وی میگويد« :از خوبیهای ديگر نثر اين است كه كتب آسمانی با
توجه به تفاوت زبان هايشان كه با تايید پروردگار بر زبان پیامبران نازل شده است
همگی به نثر ساده نوشته شده اند و وزنهايی متفاوت و ساختاری گوناگون از يکديگر،
بدون پیروی از وزن و عروض دارند»( .توحیدی ،بی تا)132/2 :

اما ملك الشعرای بهار ديدگاهی جز آنچه آمد نشان میدهد .و میگويد« :يکی از
اختصاصات نژاد آريايی آنست كه قديمیترين پیغمبران و راهنمايان آن مردم ،چه در
هند ،چه در ايران و چه در يونان ،شعرا بودهاند .راز و نیازهای روحانی و جذاب آنان با
خدای يگانه ،دلیل بزرگی روح و قوت فکر و قريحة گوينده است كه در چنان عصری
زنجیر تقالید ديرينه و بند و كمند اوهام را گسسته و به يگانگی ذات واجب الوجود
ايمان آورده است .قدرت طبع و لطف سلیقه وتاثیر نفس گوينده را نیز میرساند».
(گلبن)6/1 :1370،

از ديگر خوبیهای نثر همچنین میتوان به يکپارچگی و يکنواختی آن اشاره كرد كه
از تکلف بدور است و كامال خالص و بدور از هر گونه شائبهای است .بطور كلی
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يکپارچگی و يکنواختی در چیزی نشانة خوبی ،پايداری ،زيبايی و تمیزی آن است .در
تايید اين سخن میتوان خاطر نشان ساخت كه آدمی از آغاز كودكی تا پايان عمر خود
تنها و تنها به شیوة نثری سخن میگويد و تنها آنرا فرا میگیرد ،اما سخن منظوم چنین
نیست؛ زيرا نظم صنعتی بشمار میرود كه صاحب آن بايد آنرا بسازد .مگر نه اين است
كه شعر در حصار عروض قرار دارد و اسیر وزن و تركیب است و شاعر بايد كه مراقب
وزن باشد كه نشکند و دچار زحافات عروضی نشود؛ چه در غیر اين صورت از ارزش
آن كاسته خواهد شد و آسیبهای بسیاری آنرا در بر میگیرد .اگر گفته شود كه نظم در
ذوق و سلیقه ،پیشتر از عروض است و عروض در مرتبة بعدی جای دارد و ذوق و
سلیقه نیز امری فطری است چنین پاسخ داده میشود كه گرچه ذوق فطری است اما
دست پروردة انديشه است و انديشه نیز كلید دستاوردهای بشری است همچنان كه
الهام در خدمت انديشه و انديشه كلید امور الهی است.
از ديگر برتری های نثر اين است كه نثر از تکلف بدور است و نیازی به ضروراتی
همانند ضرورات شعری ندارد؛ همچنین از عذر و بهانه و تقديم و تاخیر و حذف و
تکرار و ديگر مسايلی كه در كتب بالغی و عروضی وجود دارد بی نیاز است.
بنابراين نثر از خرد و انديشه است و نظم از حس؛ و بدلیل قرار گرفتن نظم در
البالی حس است كه آفت بر آن وارد شده و ضرورت بر آن چیره گشته است و
نیازمند چشم پوشی از آنچه كه در نثر جايز نیست ،شده است( .توحیدی ،بی تا)137/2 :

بسیاری از پژوهشگران شعر را مفسر احساسات آدمی می دانند و نثر را مبین
رويدادها؛ و با همین نگرش میان ايندو تفاوت قائل می شوند( .رستگار فسايی)19 :1391،
به بهتر سخن ،شعر را هنر انتقال احساس از راه كالم موزون دانسته همانگونه كه نثر را
هنر انتقال انديشه از راه كالم منثور .درست است كه در هر دو هنر« ،انديشه و
احساس» با هم بکار گرفته می شود ،اما در شعر «احساس» مقدم است و در نثر
«انديشه» .در شعر ،هنرِ چگونگی برانگیختن حس ،شکل را میسازد و در نثر هنرِ
چگونگی بیان انديشه ،سازندة شکل است .پس تفاوت اصلی شعر و نثر در شکل بیان
انديشه و احساس و مسالة تقدم و تاخر هر كدام است نه هیچ چیز ديگر!! بر اين پايه،
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شیوة كار در شعر با شیوة كار در نثر فرق میكند؛ چون هدف متفاوت است .هدف در
نثر رساندن امر ذهنی يا بیرونی به ذهن خواننده است كه نويسنده بايد برای دريافت
آسان خواننده ،به توصیف جزئیات بپردازد ،اما چون هدف در شعر رساندن حالت
درونی است ،بر اين پايه نیاز نیست همة مناظر بیرونی در ذهن شنونده توصیف گردد.
از برتری های ديگر نثر اين است كه پیامبر(ص) در حال امر و نهی و دريافت خبر و
خبر رسانی ،هدايتگری و موعظهگری ،خرسندی و خشمگینی ،فقط با نثر سخن
میگفت و بدلیل آنکه نظم در ارزش از نثر كمتر است از نظم استفاده نکرد و اگر هر دو
در يك اندازه بودند حتما پیامبر از هر دو استفاده میكرد ولی میبینیم كه پیامبر از
بهترين و برترين سخن كه در همه جا بکار میرود و سودمندتر است استفاده میكند.
همچنین اگر در نويسندگان علم بالغت و سخنورانی كه از كشور دفاع میكنند و
دربارة موضوعات گوناگون آن سخن میگويند درنگی كنیم خواهیم ديد كه آنان همة
ويژگیهای شعر را در خود دارند و اينجاست كه شعر مظلوم واقع شده و به اصطالح
از نثر كم میآورد در نتیجه نمیتوان به شعر بالید .پس كجاست آن وزير يا پرده دار
خلیفه و يا خود خلیفه تا به شعر ببالد و همیشه به آن اشاره كند؟! و كی شده كه وزيری
برای خدمتگذاری يا بزرگداشت شاعری اقدام كند؟! و چه زمان اتفاق افتاده كه وزير به
امید شاعری به انتظار نشسته باشد! بلکه برعکس ،شعراء همیشه در پیشگاه خلیفه يا
وزير يا امیر به نشان التماس برای دريافت پاداش با چهرهای معصومانه ايستادهاند .اين
مگر خواری و ننگ نیست؛ ترس از نومیدی و محروم شدن نیست؛ ترس از راندن آنان
از دربار با كلمات زننده نیست؛ اما خداوند بلند مرتبه با نیکی همیشگی و بی پايانش
جايگاه نويسنده و صاحب بالغت را باال برده است( .توحیدی ،بی تا)138 -137/ 2 :

برتریهای نثر
از البالی آنچه گذشت میتوان موارد برتریهای نثر بر شعر را آنهم از زبان پیروان نثر
چنین خالصه كرد:
 -1نثر اصل و پاية سخن است و آدمی برای بیان انديشهها و احساسات خود از آن
كمك میگیرد اما شعر فرع است و فقط بهنگام نیاز يا ضرورت از آن استفاده میشود.

شعر بهتر است يا نثر (مقابلة آراء و ديدگاهها در ادب فارسی و عربی)163/

 -2نثر از تکلف بدور است و به روانی طبع نزديك .بنابراين نثر به هنر نزديکتر است.
اما شعر تصنعی است و در حصار عروض و اسیر وزن و يکنواختی است همراه با
مراعات سالمت وزن و شکسته نشدن آن و پرهیز از انواع زحافات عروضی.
 -3نثر نیازی به نزديك شدن به دربار خلفا و وزراء جهت تکسب و دريافت پاداش
ندارد برخالف شاعر كه تنها از همین راه روزی میگیرد.
 -4يکپارچگی و يکنواختی در نثر بسیار آشکار است كه از عناصر يك كار هنری
بشمار میرود؛ اين يکپارچگی الهی است و علت آن به سبب طبیعی بودن ريشة آن
است و عقلی است حال آنکه شعر يا نظم ،حسی است.
 -5نثر از اين جهت بر شعر برتری دارد كه بیشتر كتب آسمانی به نثر نازل شدهاند و
پیامبر از نثر استفاده میكرد نه شعر.
بنظر میرسد اين ادعاها همگی بر وفق مراد ابو حیان بوده و تنها میتوان گفت كه
اين ادعاها گمانهايی هستند كه به پايههای درستی نیازمندند؛ زيرا همانطور كه میبینیم
برتری میان نظم و نثر سالم و درست صورت نپذيرفته است.
اگر بخواهیم نظر درستی از پیروان نثر را بیان كنیم بايستی به نظرات قلقشندی در
«صبح األعشی في صناعة اإلنشاء» گوش فرا دهیم .زيرا قلقشندی خود نويسندهای
برجسته و نامی در جهان عرب بشمار میرود و سالهای زندگی خويش را در امر
نويسندگی سپری كرد و سپس اين اثر ارزشمند را از خود بجای گذاشت.
وی در مبحث برتری نثر بر شعر میگويد«:گرچه شعر را فضیلتی ويژة خود میباشد
و برتريی دارد كه جز شعر چیز ديگری در اين برتری سهیم نیست مانند يکسانی ،وزن،
برابری قافیه ،ماندگاری شعر در گذر زمان ،زود حفظ كردن آن ،باال بردن ارزش و
جايگاه يك نفر با مدح و كاستن ارزش و بی اعتبار كردن فردی با هجاء ،تاثیر بر جان و
روان مخاطب ،دارا بودن شواهد زبانی و نحوی و ديگر علوم ادبی ،بهره گیری در تفسیر
قرآن كريم ،ديوان العرب بودن ،بازگو كنندة زندگی و تاريخ مردمان ،و برتریهای بسیار
و بیشمار ديگر؛ با وجود اين نثر از شعر در جايگاه باالتر و واالتری قرار دارد و از نظام
خوبی بهرهمند است؛ چه اينکه شعر در قالب وزن و قافیه كه شاعر را وادار به افزايش
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يا كاهش در آوردن واژگان و تقديم و تاخیر ،قصر ممدود و مد مقصور ،صرف ما ال
ينصرف و منع ما ينصرف من الصرف ،بکاربردن واژة مردود ،جايگزين كردن واژة
فصیح با غیر فصیح ،پناه بردن به ضرورات شعری میكند محصور است .اما سخن نثری
در دام هیچ يك از اين دشواریها نمی افتد و اصال به آنها نیازی ندارد ،در نتیجه
واژگان همیشه تابع معانیند نه بر عکس همچون شعر .در تايید اين مدعا نمونه ای
می آوريم :هرگاه بخواهیم معانی نثر را به نظم برگردانیم از ارزش آن كاسته میشود،
مثال به اين سخن از حضرت علی(ع)«

كل امرئ ما يحسنه»

(نهج البالغه ،حکمت )81

(ارزش هر كسی به اندازه كار نیکی است كه انجام می دهد) توجه كنید كه شاعر آنرا
چنین به نظم كشیده است:
در اينجا واژگان افزايش يافته ،اما از زيبايی سخن كاسته شده است؛ آوردن كل
مفهوم در يك مصراع سبب گرديده كه شاعر جهت رعايت وزن مصراع نخست،
واژگان ديگری بدان بیافزايد ،بنابراين افزودن فاء در «

» نامناسب و سنگین است و

نیازی به آن نیست .جايگزين كردن «ناس» بجای «امرئ» نیز از لطافت و زيبايی آن
كاسته است .تغییر «يحسنه» به «يحسنونه» و قرار گرفتن دو نون میان حرف ساكن،
نامناسب است .اما اگر معانی شعر را به نثر برگردانیم در خواهیم يافت كه از واژگان
كاسته شده و به مفهوم افزوده شده است .متنبی در توصیف قلعهای كه كشتگان دشمن
چون دانه هاو مهرههای افسون بر ديوارهای آن آويخته شدهاند چنین میسرايد:
و کانَ بها مِثْلُ الجُنُونِ فأصْبحَتْ

و من جُثَثِ القَتلَی علیها تَمائِمُ

وزير ضیاءالدين ابن اثیر همین مفهوم را به گونهای زيبا و دلنشین به نثر آورده است:
«و كأنما كان بها جنون ف بعث لها من عزائمه عزائم و علق علیها من رؤوس القتلی
تمائم» .آوردن توريه در عزائم با ذكر جنون نیز بر زيبايی آن افزوده است(.قلقشندی ،بی تا:
جزء نخست ،ص)58

زان پس قلقشندی بر اين برتری دلیل ديگری میآورد و به نزول قرآن كريم بگونة
نثر اشاره میكند و تاكید دارد كه پروردگار آن را به شکل نظم فرو نفرستاده است« :و ما

شعر بهتر است يا نثر (مقابلة آراء و ديدگاهها در ادب فارسی و عربی)165/

هو بقول شاعرٍ قلیالً ما تؤمنون» (الحاقه )41/و «و ما علّمناه الشعرَ و ما ينبغی له» (يس)69/

زيرا در نظر او اهداف شعر خالی از دروغ ،مبالغه ،اغراق ،آوردن صفات غیر واقعی،
شهادت دروغین ،دشنام دادن و ...نیست ،اما اهداف نثر بويژه در شکل خطبه و ترسل
بسیار واال و ارزشمند است؛ برای اينکه خطبهها بر پاية سپاس از خداوند و ستايش از
ذات اقدسش ،تقديس و توحید سپس درود فرستادن بر پیامبر ،ذكر آخرت ،كنارهگیری
از دنیا و تشويق بر كار نیك و ...استوار است و ترسل نیز مصلحت كشور و مردم را در
نظر میگیرد»( .قلقشندی ،بی تا :جزء نخست 59 ،و )60به نظر میرسد قلقشندی نیز نتوانسته
است در زمینة برتری نثر بر شعر حکم قاطعی صادر كند؛ چه وی در بخش ديگری از
همین كتاب ،به موضوع نیاز نويسنده به شعر میپردازد .و اگر به نتیجهگیری پايان مقاله
توجه كنیم درخواهیم يافت كه همة صاحبنظران به ارزشهای هر يك اشاره داشته و
نیازمندی هريك از شعر يا نثر را به ديگری بیان كردهاند.
پیروان شعر
ادبیات هر ملتی به سبب گستردگی زمینههای آن در موضوع ،اهداف و اغراض ،فرصت
مناسبی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد تا برای پژوهش و دستیابی به يافتههای
نو ،از زاوية ديد خود در ژرفای جنبههای وجودی آن فرو روند .گستردگی ادبیات
موجب گرديده تا ادباء خود نیز راه مشخصی را اختیار كرده و در همان راه تا مرز
پختگی و استادی گام بردارند .يکی از اين ديدگاهها؛ نگاه حرفهای به ادبیات ،بويژه
شعر است .براستی آيا ادبیات  -خواه شعر و خواه نثر و داستان نويسی  -را نیز همچون
اسلحه سازی و آهنگری و ...میتوان حرفه بشمار آورد؟! مثال شاعری بگويد من حرفة
شاعری را برگزيدم .مسالة حرفهای بودن شعر را از دو جنبه میتوان مورد بررسی قرار
داد :نخست جنبة اجتماعی كه مربوط به شاعر متکسب می شود و ديگری جنبة ابتکار و
خالقیت و نوآوری كه به شعر مربوط است .اما از نگاهی ديگر؛ ارسطو شعر را در زمرة
هنر دانسته و معتقد است آنگونه هنر كه بوسیلة لفظ از امور تقلید میكند ،خواه آن لفظ
بصورت نثر باشد و خواه شعر …،تا به امروز نام خاصی ندارد .و عادت مردم بر اين
است كه لفظِ شاعر را بر همه اطالق میكنند ،لیکن آنها را نه از بابت موضوع و ماهیت
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كارشان شاعر میخوانند ،بلکه فقط از بابت وزنی كه در سخنان خويش بکار میبرند.
چنانکه اگر كسی هم مطلبی از مقولة علم طب را به سخن موزون ادا كند بر سبیل
عادت او را نیز شاعر میخوانند( .زرين كوب)114-113 :1369 ،

دكتر شفیعی كدكنی با تکیه بر نظر ارسطو در فن شعر ،به نکتة بسیار مهم و با
ارزشی در شعر و برتری آن اشاره دارد و صرف سخن منظوم را شعر حقیقی نمیداند.
او میگويد :ديد ويژة شاعر در لحظة بیداری در برابر نوعی ارتباط میان طبیعت و انسان
(يا طبیعت با طبیعت) ما را به جهانی ديگر میكشاند؛ جهانی كه تازگی دارد و با اينکه
اجزاء آن ساده و عادی و در دسترس همه است نوع تركیب آن يعنی طرز پیوند برقرار
كردن شاعر میان انسان و طبیعت چیزی است تازه و پرداختة تخیل او .وی شعر يا
سخن منظوم و موزون را برتر از نثر نمیداند و با اشاره به اينکه «خیال شاعرانه ،در وزن
و مفهوم شعر منظوم محصور نیست ،تاكید دارد ،بسیاری از تصرفات ذهنی مردمان
عادی يا نويسندگان در محور همین خیالهای شاعرانه جريان دارد و میتوان آنرا
شعری دانست كه در قالب نثر بیان شده است .يعنی عنصر اصلی شعر و بیان شاعرانه
در آن هست .و فراتر از قلمرو شعر و نثرهای ادبی ،دامنة اين خیالها نیز در حوزة بیان
مردم عادی و گفتارهای معمولی ديده میشود( .شفیعی كدكنی)6-2 :1378،

ويژگی های شعر
پیش از اينکه به ذكر برتریهای شعر بر نثر پرداخته شود ،بايد از ويژگیهای آن سخن
گفته شود؛ زيرا شعر دانشی است كه دارای اصول ،قوانین ،قواعد و ويژگیهايی است
كه آنرا به عنوان يك هنر مستقل و به خود وابسته ،از ديگر انواع ادبی جدا میسازد.
آدمی هرگز نمیتواند از شعر بی نیاز باشد؛ چه در اين صورت شعر هويت خود را از
دست خواهد داد .شعر دارای فرهنگ عمیقی است و به تمامی آنچه كه شاعر به آنها
احاطه دارد شناخت گستردهای دارد .بنابراين اگر شاعری به صفت های گوناگونِ اشیاء
و حیوانات آگاهی نداشته باشد و از مواقع ستارگان و زمان ظهور يا پنهان شدن هر يك
يا رويدادهای تاريخی و شخصیتها و گیاهان و ويژگیهای آنها و  ..اطالعی نداشته
باشد بر وی بسیار خرده گرفته میشود .پس آگاهی و سطح دانش و میزان گستردگی
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اين دانش يکی از مهمترين موارد ارزيابی شاعران از يکديگر است.
شعر عالوه بر اين ويژگی علمی و فرهنگی ،سند معتبر زندگی انسانها نیز بشمار
می رود .شعر در عصر پیش از اسالم در جهان عرب با عنوان ديوان عرب شناخته
می شد كه تمامی دانش و احکام در آن جای گرفته و به آن استناد می شده است .شعر
سند معتبر و با ارزشی از جامعة شاعر و كلیة مظاهر و رويدادها و ديدگاههای سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی ،فکری ،فرهنگی ،هنری ،علمی و انسانی آن قلمداد میشود .در واقع
به عنوان شناسنامة آن جامعه است .گفتنی است كه هر ملتی دو اثر با ارزش از خود
بجای می گذارد :يکی اثر علمی كه در دستاوردها و معارف علمی نمايان است و ديگری
اثر ادبی كه شامل آثار هنری ادبی است.
از ديگر ويژگیهای شعر اين است كه شعر با حاالت روحی روانی شاعر ،رابطة
تنگاتنگی دارد .حاالت روحی روانی شاعر تاثیر بسزايی در آفرينش يك اثر فکری
ارزشمند دارد .مثال شعرايی كه در رثاء سرآمد دوران خود بوده اند اغلب از كسانیند كه
دارای حاالت روانی خاص رثايند و در طول زندگی خود با مصايب و اندوهها روبرو
بودهاند و يا يکی از عزيزان خود را از دست دادهاند .در حقیقت ،اين حاالت است كه
شاعر را به نوع آوری ،ابتکار و خالقیت واداشته است.
عامل زمان نیز يکی از عواملی است كه شعر را تحت تاثیر خود قرار داده است .اگر
نگاهی به ظهور اسالم داشته باشیم درخواهیم يافت كه اسالم تاثیر شايانی در تحول
شعر فارسی و عربی گذاشته است .روشن است كه اگر ظهور اسالم و انتشار دين آن در
سراسر جهان نبود ،ادبیات فارسی و عربی شاهد چنین پیشرفتی نبود .مسالة معراج
پیامبر اسالم از مهمترين موضوعاتی است كه فکر اديبان و شعرای فارسی زبان و عرب
را بخود مشغول داشته و دارد .نمونة آنرا در زبان فارسی در منظومة منطق الطیر اثر
عطار بخوبی میبینیم.
برتریهای شعر
به هر روی ،نظم يا شعر نیز پیروانی دارد كه در هر شرايطی از آن دفاع كرده و
ويژگیها ،محاسن و مزايای آنرا دريافته و سرانجام آنرا بر نثر برتری میدهند:
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 درست است كه شعر از بطن نثر سر بر آورده و پس از آن قرار دارد ،اما اين امر
بدلیل پیشرفت شعر است و نه بدلیل عقب ماندگی آن ،چه اينکه شعر هنری است
دارای اصول و قوانین و رموز ،همچنانکه شعر از جايگاهی بس واال برخوردار است كه
هیچ كس جز توانمندان و دانايانِ اين هنر نمیتوانند به آن بپردازند.
 شعر گونهای موسیقی است بر خالف نثر و اين شعر است كه با آن آواز سر
می دهند و آواز نیز نزد همگان محترم است و تاثیر شگرفی بر شنونده میگذارد و برای
روحیة آدمی و عقل او سودمند است و شادی آور بوده و تمامی اندوه را بدور میسازد
و ياد گذشته را زنده میكند( .توحیدی ،بی تا)136/2 :

شعر در حقیقت چیزی نیست جز شکستن نُرم زبان عادی و منطقی .در گفتگوی
عادی ،در كتب علوم ،در گزارشهای رسمی ،زبان حالتی دارد كه همه كس با آن يك
نوع برخورد دارد .با اندكی تغییر همه كس يك مفهوم را به يك نوع ادا میكند ،اما زبان
شعر عبارت است از شکستن اين نرم(.شفیعی كدكنی)240 :1376 ،

 شعر به دلها نزديك تر است و مردمی تر و پند و اندرز بسیاری در بر دارد .ابوحیان
در اين باره میگويد« :دربارة برتری شعر بر نثر چیزهای زيادی از دانشمندانی شنیدهايم
كه آسمان دانششان چون باران تند و دريای ادبشان خروشان و بوستان فضلشان شکوفا
و پر گل و خورشید حکمتشان تابناك ،آتش بالغتشان شعلهور است و من تا جايی
چیزهايی از آنها بیاد دارم برايتان نقل میكنم باشد كه حقشان به نوعی ادا و يادشان در
طول زمان زنده نگه داشته شود»(.توحیدی ،بیتا)136/2 :

 از برتریهای شعر بر نثر اين است كه شعر به تنهايی يك صنعت بشمار میرود و
دربارة قافیه و عروض و اوزان آن بسیار سخن گفتهاند و به خوبی میدانند چه اثرات
شگفت انگیزی دارد كه از طبیعت پاك نهفته در وجودش سرچشمه میگیرد اما نثر اين
چنین نیست و به اين شأن و مقام واالی شعر نمیرسد و بهمین دلیل است كه هر كسی
از خواص و عوام ،مرد و زن و كودك با آن سخن میگويند.
همچنین از برتریهای ديگر نظم اين است كه تنها و تنها با بهترين شعر آواز خوانده
می شود و كاستیی در آن راه ندارد و اين نظم است كه به آهنگ درست و گوش نواز
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آراسته شده؛ زيرا حركات و سکنات و آواها همگی پس از وزن مناسب و چیدن درست
در شعر صورت می گیرد و اگر چنین كاری با نثر انجام پذيرد از عهدة آن بر نمیآيد
همچنانکه اگر چنین كاری با نظم شود عیب آن آشکار میشود و همه میدانیم كه آواز
از احترام خ اصی نزد آدمی برخوردار است و تاثیر شگرفی بر روان از خود بجای
میگذارد و گفته میشود كه اگر در نوشتهای يك بیت شعر وجود داشته باشد آن نوشته
زيبا به نظر میرسد و كسی نمیگويد كه شعری به سبب داشتن نثر چقدر زيباست.
(توحیدی ،بی تا)136/2 :

نیکوست در اينجا به تفاوتی كه میان شعر و نظم وجود دارد پرداخته شود:
ارسطو میان شعر و نظم فرق گذاشته است .اصل شعر را در معنی و مضمون آن
می جويد و صورت شعر را كه مقید به وزن و قواعد ديگر نظم است جزء ماهیت آن
نمی شمارد و معتقد است كه بسیاری از سخنان منظوم را كه موضوع آنها فی المثل
پزشکی و طبیعیات است از جنس شعر نبايد بشمار آورد(.خانلری )10 :1367 ،البته چنین
نمونههايی را به فراوانی میتوان در ادبیات فارسی و عربی يافت :منظومة مال هادی
سبزواری در فلسفه و حکمت و الفیه ابن مالك در نحو از اين جمله بشمار میرود.
 با نگاهی گذرا به مباحث دستوری و بالغی زبان فارسی و عربی بخوبی میتوان
دريافت كه بیش از نود درصد از شواهد و مثالهای زبانشناسی فقط در شعر وجود دارد
و از شعر است كه دلیل و برهان استنباط میشود؛ منظور اين است كه دانشمندان،
حکیمان ،فقها و نحويان و زبانشناسان میگويند« :شاعر میگويد» يا «اين مورد در شعر
بسیار است» و يا «در شعر آمده است» ؛ و به همین دلیل شاعر صاحب حجت است و
شعرش حجت( .توحیدی ،بی تا)136/2 :

مسالة نزديکی شعرا به دربار حاكمان و والیان را نیز نبايد از ياد برد .ادوارد براون
خاورشناس در كتاب تاريخ ادبیات ايران ،به موقعیت خاص شاعر حرفهای در ايران و
نیز احتیاجی كه در شرايط آن شاعر كار میكرده اشاره دارد و میگويد« :او اگر
می خواست پولی بدست بیاورد توجه خود را به اشعار سیاسی و مدحیات معطوف
میداشت و گاه از هجو -برگردان طبیعی مدح -به عنوان تنوع استفاده میكرد .بیان
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منظوم بیش از شعر ،محصول اصلی كار اين شاعران درباری بود وآنان تا حدود زيادی،
وظیفة روزنامه نگاران امروز و نیز كار حريفان بزم و ريزه خواران را به خوبی انجام
میدادند .شاعر درباری صريحا پول میخواست و برای آن شعر میسرود ،همچنانکه
شیخ ابوزُراعَه مُعَمَّری گرگانی (م  ،)329از شاعران نزديك به روزگار رودكی ،به حامی
خود میگويد:
اگر به دولت با رودكی نمیمانم

عجب مکن ،سخن از رودكی نه كم دانم

يك از هزار كه او يافت از عطای ملوك

به من دهی سخن آيد هزار چندانم»
(براون)75 :1366 ،

در همین زمینه ذبیح اهلل صفا بر اين باور است كه دربار سالطین كمك شايانی به
رشد و بالندگی شعر نمود و خاطر نشان میسازد كه اگر اين پشتیبانیها نمیبود شاعر
به اين مرحله از پويايی فکری نمیرسید .گرچه همین عامل يعنی دربار سبب گرديد تا
شاعر عاطفة صادق خويش را بروز ندهد و تا جايی پیش رود و سخنان و كارهای
ساختگی پیشکش ممدوح كند كه با حقیقت برابر نباشد .به سخن ديگر شعر از دنیای
آماتور به دنیای حرفهای راه پیدا كرد .وی میگويد« :اگر بخواهیم تاريخ شعر فارسی را
بدرستی مطالعه كنیم ناگزيريم نخست بوضع آن در دربارهای سالطین متوجه شويم؛
زيرا در حقیقت ،عالقة امرای ايرانی است كه شعر فارسی را احیا كرد و توسعه و رواج
بخشید و نگاه داشت .و بعد از آنکه دربارهای مشهور شرق هريك به نحوی حمايت
شاعران پارسی گوی را برعهده گرفتند شعر بصورت كامال رسمی در دربارها راه يافت
و شاعران از اعضای الزم دربارها شمرده شدند .برآنان وظیفه و راتبه خاصی
میپرداختند و زندگی آنانرا تحت رعايت میگرفتند .در مقابل شاعران موظف بودند در
اعیاد و ايام رسمی و لشکركشیها قصايدی در تهنیت و مدح و گاه رثاء بگويند».
(صفا)48 :1357،

 با توجه به نکات يااد شاده مای تاوان گفات شاعراء در پایش روی خاود میادان
بس بزرگی دارند كه سخنوران ندارند و اگار بخاواهیم از پااداش هاای شاعرايی كاه از
سوی خلفاء ،والیان و امیران در نشستها و انجمنهای ويژه به آنها بخشیده شده سخن
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بگويیم در خواهیم يافت كه اين پاداشها بیشمار اسات .و اگار چناین آمااری را بارای
سخنوران استخراج كنیم چیزی پیدا نخواهیم كرد .مردم میگويند :اگار ساخنوری شاعر
بسرايد چقدر خوب است و نمیگويند اگر شاعری توانايی نثر داشته باشد عجب شااعر
خوبی است بدلیل بی نیازی شاعر از نثر و نیاز سخنور به شعر( .توحیدی ،بی تا)136/2 :

رشد و بالندگی شعر و نثر
زرين كوب شرحی بر مبحث انديشه و گفتار (ارسطو و فن شعر) می نويسد و میگويد:
«خالصة مطلب اين است كه شاعر و خطیب هر دو در معانی و مطالبی كه دارند
مشتركند ،چون هر دوشان می خواهند امور و اشیا را خردتر يا بزرگتر از آنچه در واقع
هستند جلوه دهند و برای اين مقصود نیز هر دو شیوة تعظیم يا تحقیر را بکار میبرند.
نهايت آنکه شاعر معانی را طوری در قالب نمايشنامه بیان میكند كه بدون تصريح خود
او امور و اشیا همان طور كه منظور اوست جلوه میكنند يعنی فی المثل پستتر يا برتر،
بهتر يا بدتر از آنچه در واقع هستند ،اما خطیب برای آنکه امور را آنطور كه مرادش
است جلوه دهد بايد استدالل بکار برد و قوه بالغت و منطق را بکار اندازد و در ذهن
شنوندگان از طريق استدالل و احتجاج و اقناع تصرف نمايد»( .زرين كوب)201 :1369 ،

ابوحیان توحیدی بر اين باور است كه هر دو هنر ،شعر و نثر مستقال در اوج رشد و
بالندگیند و هر يك ويژگیهايی دارد كه از ديگری آنرا مستقل میكند .با توجه به اين
نکته كه سرچشمة هر يك از شعر و نثر ،همزمان يك جاست و بر همین اساس میتوان
سخن از برتری میان نظم و نثر يا میان متون يکی از آن دو به میان آورد .و بدين جهت
روا نیست كه يکی را بر ديگری برتری دهیم و هیچیك از اين مقدمات يا پايهها را در
نظر نگیريم .حتی میتوان گفت كه برتری يکی بر ديگری امری نشدنی است؛ زيرا اين
دو در برخی جاها با يکديگر اتفاق و در برخی جاها نیز با هم اختالف دارند و پايههای
برتری میان آن دو يکی نیست و بیشتر بر معانی و واژگان تکیه دارد .وی به نقل از
ابوسلیمان میگويد« :معانی معقول بسیط و سادهاند و پیش از انديشه چیزی اطراف آن
دور نمی زند .بنابراين هرگاه انديشه همراه با ذهن مطمئن و درك و فهم دقیق با اين
معانی برخورد كند آنرا به عبارت باز میگرداند و اين عبارت گاهی مركب از وزنی
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است كه نظم بشمار میرود و گاهی نیز مركب از وزنی است كه سیاق كالم است و
همة اين امور به میزان درستی يا نادرستی ،شکل زيبا يا زشت ،تالیف پذيرفتنی يا
ناپذيرفتنی ،ذوق و سلیقة خوب يا بد ،شیوة ساده يا دشوار ،اختصار مقبول يا مردود،
دلیل قاطع يا بی پايه ،برهان آشکار يا نامفهوم ،در دسترس يا دور از دسترس و قابل
شنیدن يا غیر قابل شنیدن باز میگردد»( .توحیدی ،بی تا)138/2 :

وی همچنین میافزايد« :بنابراين اگر حقیقت امر چنین باشد كه در باال بر شمرديم
پس نثر خوبیهايی دارد كه نمیتوان آنرا انکار كرد و نظم نیز خوبیهايی دارد كه بر
كسی پوشیده نیست؛ چه اينکه خوبیهای نثر در برابر خوبیهای نظم و بدیهای نثر نیز
در برابر بدیهای نظم قرار دارد و تنها چیزی كه میماند سالمت است و دقت و پرهیز
از دشواری يا مواردی كه نیاز به تفسیر و شرح و تلخیص دارد .برخی گفتهاند كه
بهترين سخن آن است كه نیاز به شرح و تفسیر نداشته باشد»( .توحیدی ،بی تا)138/2 :

در پايان دربارة همین موضوع؛ اما با عباراتی ديگر و باا مفهاومی نزدياك مایتاوان
چنین گفت :نظم به طبیعت نزديكتر است؛ زيرا در حوزة تركیبای قارار دارد و نثار باه
عقل نزديكتر ،زيرا از حوزة بسیط است .و ما ساخن منظاوم را بایش از ساخن منثاور
میپذيريم؛ چه اينکه توجه ما به طبیعت بیش از توجاه باه عقال اسات .و وزن نیاز باا
طبیعت و حس در آمیخته است و به همین دلیل است كاه آوردن واژگاان ناماأنوس در
نظم پذيرفتنی است ،اما عقل معنا را میخواهد و به همین دلیال اسات كاه واژه آنچناان
برايش مهم نیست و دلیل اينکه معنا به خودی خود مطلوب و مورد نظر است بر خالف
واژة آراسته شده به وزن و همراه با ضرورات شعری ،اينست كه معنا هرگاه باا مشاکلی
برخورد كند آنچنان به واژگانی كه از دست داده است توجه نمیكناد؛ واژگاانی كاه در
حکم لباس يا ظرف برايش میماند ،اما عقل با وجود اين يك واژه را پس از ديگری بار
میگزيند و برخی تصاوير و اشکال را میخواهد و ممکن است وزنی را بپاذيرد و وزن
ديگری را رد كند و به همین دلیل سخن بین انواع نثر و گونههای نظم تقسیم مایشاود.
چنین چیزی را برای طبیعت نمیتوان در نظر گرفت ،بلکه تنها چیازی كاه باه آن تکیاه
دارد سخنی است كه گوش نواز است و بر دل مینشیند و با حقیقات و درساتی رابطاه
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دارد و حکمش با ديکتة نفاس در آمیختاه آنچناان كاه پاذيرش نفاس باه تايیاد عقال
باز میگردد.
با وجود اين ،در نثر سايهای از نظم ديده میشود و اگر چنین نباشد سبك و شیرين
نمیگردد و در نظم نیز سايهای از نثر به چشم میخورد كه اگر چنین نباشد اشکال آن
از يکديگر باز شناخته نمیشود ،اوزان و شیوههای آن دلنشین نمیگردد و روابط و
پیوندهای آن با يکديگر يکسان نمیشود(.توحیدی)197-196 :1989،

سپس ابو حیان اين مسأله را چنان به پايان میرساند كه معلمش در پايان به آن
اشاره داشت و در واقع با وی هم رأی میشود« :بطور كلی بهترين سخن آن است كه
واژگانش ساده و روان ،معنايش دلنشین و پر رونق باشد و در شکل نظمی چنان باشد
كه گويی نثر است و در شکل نثر چون نظم؛ شنیدنی باشد و تازه و دست نیافتنی ،و
هرگاه عاشقی آنرا بخواند در آسمان اوج بگیرد .به ديگر سخن :سخنی باشد كه هر
كسی توان گفتن آنرا نداشته باشد»(.توحیدی ،بی تا)145/2 :

نتیجه
همانگونه كه پیشتر گفته شد ادبیات هر ملتی به جهت گستردگی زمینههای آن در
موضوع ،اهداف و اغراض ،فرصت مناسبی را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد تا
برای پژوهش و دستیابی به يافتههای نو ،از زاوية ديد خود در ژرفای جنبههای وجودی
آن فرو روند .گستردگی ادبیات موجب گرديده تا ادباء خود نیز راه مشخصی را اختیار
كرده و در همان راه تا مرز پختگی و استادی گام بردارند .يکی از اين ديدگاهها؛ نگاه
حرفهای به ادبیات ،بويژه شعر است.
بر كسی پوشیده نیست كه اصل سخن به صورت ساده است و از اين سخن ساده
است كه سخن مركب شامل شعر و نثر فنی گرفته میشود و در زمرة هنرهای هفتگانه
بلکه اولین هنر از هنرهای هفتگانه جای میگیرد .پس هر دو از يك ريشه بوده و متکی
به سخن سادهاند.
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بنابراين میتوان پیوندی شايسته میان نظم و نثر برقرار كرد ،يعنی با توجه به نیاز هر
يك به ديگری ،آن دو را در يك چیز ادغام كرده و هر يك را طوری قرار داده كه از
پايههای ديگری و خوبیها و زيبايیهای آن به شکل زيبايی استفاده كند .و هر چقدر
نثر به عناصر شعری آراسته باشد بهتر و زيباتر میگردد و هر چقدر شعر از حیث
روانی ،سادگی و آسانی به نثر نزديكتر باشد از رونق و زيبايی بیشتری بهرهمند می-
گردد و بر هر دوی آنهاست كه بدور از پیچیدگی نفرتزا و سادگی خستهكننده ،معنا را
به مخاطب برسانند.
اما اگر به سخنان هر يك از اين بزرگان كه در مقاله آمد دقت كنیم درخواهیم يافت
كه آنها هرگز حکم به برتری قطعی يکی بر ديگری يا ناتوانی يکی از آن دو در مقايسه
با ديگری ندادهاند؛ زيرا همانطور كه گفته شد بن ماية نظم و نثر يکی است و ساخت
سخن به دو شیوة مستقل در تئوری و جدا ناپذير در عمل انجام میپذيرد كه هر شیوه
خوبیها و بدی هايی دارد؛ و هر چقدر صاحب سخن بتواند به هنگام تركیب كاستیها
را برطرف كند و خوبیها را بیشتر بکار ببرد ،به همان اندازه زيبايی و آراستگی هر يك
از شعر يا نثر افزايش میيابد .به همین دلیل گاهی در نثر چیزهايی ديده میشود كه
میتوان آنرا بر شعر برتری داد و همچنین است شعر.
به هر روی شعر و نثر جداگانه در اوج رشد و بالندگیند و هر يك ويژگیهايی دارد
كه از ديگری آنرا مستقل میكند؛ با توجه به اين نکته كه هر دو همزمان بر پايههای
يکسانی استوارند كه بر اساس آن میتوان برتری میان نظم و نثر يا میان متون يکی از آن
دو برقرار كرد .و بدين جهت روا نیست كه يکی را بر ديگری برتری داد و هیچیك از
اين مقدمات يا پايهها را در نظر نگرفت .حتی میتوان گفت كه برتری يکی بر ديگری
امری نشدنی است؛ زيرا اين دو در برخی جاها با يکديگر اتفاق و در برخی جاها نیز با
هم اختالف دارند و پايه های برتری میان آن دو يکی نیست و بیشتر بر معانی و واژگان
تکیه دارد.
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پینوشت

كتاب «فن شعر» ارسطو و شب بیست و پنجم از كتاب «اإلمتاع و المؤانسة» و مقابسة شصتم از كتاب
«المقابسات» ابو حیان توحیدی و جزء نخست از كتاب «صبح األعشی في صناعة االنشاء» قلقشندی به
موضوع نظم و نثر اختصاص دارد اما در كنار آن ديدگاههای بزرگانی چون جالل الدين همايی ،ملك
الشعراء بهار ،ادوارد براون ،دكتر پرويز ناتل خانلری و دكتر ذبیح اهلل صفا نیز آورده شده است.
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